Styremøte nr 8/2016 NBCC avd. Hammerfest.
Mandag 24. oktober 2016 kl 19.00
Sted: Wenche Tollefsen, Rørvikbakken 6, Rypefjord.
Tilstede: Kjersti Sollien Iversen, Wenche M. Tollefsen, Ann Inger Rønquist,
Jan Åge Sunquist, Einar Paulsen, Arild Mauno & Kjetil Jakobsen. Arild
Mauno. Forfall: Bjørn Eliassen & Frode Johannessen.

Saksliste
Sak 58/2016

Godkjenning av referat forrige møte. Referat: Enstemmig godkjent.

Sak 59/2016

Økonomi.
* Avdelingen har en sunn økonomi. Vi har vel 550 000,- på konto.
Strømregningene for perioden 1. mai til 1. oktober vil bli sendt ut i oktober,
med forfall pr 14 dager. Dette vil da komme i tillegg.
* Avdelingen er ferdig med begge lånene, og har heller ingen utestående
regninger pr i dag.
* Vi har siden forrige høst betalt ned på alle 3 pallene med ved, og også kjøpt
en del sommerblomster osv av pantepengene.
Avdelingen tar fortsatt imot tomgods, dog med noen restriksjoner.
Kun tomgods med norsk pant, alle bokser/flasker må være tomme, og uten
sneiper og lignende. De kan legges i en sekk som blir satt opp ved
fryseboksen. Når sekken er full, knytes den igjen, og ny sekk settes opp. Det er
også fult mulig å ta med seg tomgods å levere disse på Skaidi Handel, og be de
settes opp på NBCC sin konto.
Siden vi fortsetter med å ta imot tomgods, bestilles det 2 nye paller med ved,
som settes ved grillhuset. På den måten går dette tilbake til brukerne. Leder
lager et oppslag på dette, som settes opp på brakka, og sendes ut pr mail.
Da det ble uforsvarlig dyrt å kjøpe inn blekk til Lexmark printer tilhørende
avdelingen, er det kjøpt ny printer/scanner/kopimaskin av merket Canon.
Denne kostet med alle blekkpatronene knapt 200,- kr mer, enn det blekket til
den andre kostet. I tillegg er den billig i drift, når det gjelder blekkpatroner.

Sak 60/2016

Strømregningene.
Gjennomgang av alle strømregningene. Leder videresender disse til Ronny for
utsendelse, med 14 dagers betalingsfrist.

Sak 61/2016

Info fra Plasskomité.
Info fra komitėen om fordeling av plassene. Leder oppdaterer oversikten.
Det blir en felles dugnad på plassen 4-6 november.
Leder legger ut info på hjemmesiden og Facebook siden til Caravanplassen.
Denne helga vil vannet være stengt av i perioder, grunnet toalett bytte.
Dugnad: Ferdiggjøre brakka med tanke på maling. Lister i gangen og
toalettene må males. Etterisolering av loftet fullføres. De to siste toalettene
byttes. Rydding rundt caravanplassen og øvrig forefallende arbeid.

Nytt medlem/Nye medlemmer inn i plasskomiteen?
Da Frode har flyttet til Tromsø, står vi igjen med kun 3 medlemmer i
komitėen. Jan-Åge tar kontakt med aktuelle kandidater, i håp om å få økt
antallet fra 3-5 medlemmer.
Sak 62/2016

Bytting av strømmålere Skaidi.
Strøm målerne er en stor utfordring på plassen. Jan-Åge tar på seg oppgaven
å finne et overslag over hva det vil koste å sette opp nye målere og nye søyler.
Dette har vist seg å være en altfor stor jobb å skulle ta på dugnad, og vi må
hente inn tilbud fra ulike aktører på dette.

Sak 63/2016

Oppsummering Tyttebærtreffet, Stabburnes Camping 16-18 september.
Tyttebærtreffet 2016 var en kjempe suksess. Spesielt barna storkoste seg, og
når barna trives, trives også de voksne. Barna vil også på neste års treff ha en
sentral plass. Total 5 styremedlemmer deltok på treffet, men leder ble en del
borte, da det også var Regionårsmøte samtidig. Jan-Åge, Frode, Kjetil og Einar
(pluss Veronica & Helene) gjorde for øvrig en kjempe jobb hele helga. Vi gikk i
tillegg med et lite overskudd på treffet.
Dette var også en perfekt plass å ha treff, og det blir derfor Tyttebærtreff på
samme plass 8-10 september 2017.
Noen endringer til neste år: Bindende påmelding. Det er ikke lov å bytte plass
i henhold til oppsatt plass, sånn uten videre. Bytting av plass på årets treff,
skapte mye krøll for de som kom etterpå. Ved påmelding, må de som ønsker
stå sammen, gi klar beskjed om dette.

Sak 64/2016

Oppsummering/referat Regionårsmøtet 17-18 september.
Regionårsmøtet var avholdt samme helg og plass som Tyttebærtreffet. 6 av
totalt 7 avdelinger i Finnmark var representert på møtet. Å holde
medlemstallene oppe, og helst øke disse, står sentralt i alle avdelingene.
Avdeling Nordkyn med sine 20 medlemmer pr 17/9-16, er totalt fraværende i
det meste, og Regionleder har ikke kommet i kontakt med styret i den
avdelingen, til tross for flere forsøk. På sikt vil nok avdelingen bli nedlagt, og
medlemmene overført til nærmeste avdeling i henhold til bosted.
Det har vært en god del treff arrangert av de ulike avdelingene i Finnmark i år,
med variabel deltagelse. Det har også måtte avlyses treff av ulike grunner.
Når det gjelder valget, så ble det gjort to valg. Et etter gammel modell, og en
etter foreslått ny modell med tanke på omstruktureringen av NBCC, som
skulle opp på landsmøtet 21-23 oktober. (Se neste sak for forklaring om
omstrukturering)
I den nye modellen var Ottar Kaspersen fra avdeling Nordkapp valgt inn som
landsstyre representant og Kjersti Sollien Iversen fra avd. Hammerfest, valgt
inn som vara landsstyrerepresentant.

Sak 65/2016

Oppsummering Ekstraorderinært Landsstyre møte 21-23 oktober.!
Endringene i landsstyrets organisering er som følger, og ble vedtatt på det
ekstraorderinære landsmøtet 21-23 oktober 2016, hvor Kjersti Sollien Iversen
møtte for avdelingen. For å få en mindre topptung organisasjon, skal
Landsstyret reduseres fra dagens 28 Landsstyrerepresentanter til etter ny
organisasjonsmodell med 14 Landsstyrerepresentanter. 1 fra hver av de 11
regionene og 3 fra sentralstyret. Delegatene til Landsmøtet skal reduseres fra
i dag 128 delegater til 83 delegater, inkludert Landsstyret. Endring av
organisasjonsoppbyggingen av NBCC vil også gi svært gode nødvendige
økonomiske påvirkninger. Demokratiet er ivaretatt i den nye modellen der
alle avdelinger og regioner får like stor påvirkning. Disse nye endringene er
gjeldene fra 1/1-17. Mellom 20-33 % av medlemskontingenten vil også gå rett
tilbake til avdelingene, ut ifra om disse klarer øke sine medlemstall eller ikke i
løpet av året.

Sak 66/2016

Medlemsmøte 26. oktober.
Wenche og Ann Inger handler inn det som trengs til medlemsmøtet 26/10-16
kl 18.00. Saksliste er sendt ut til medlemmene, og også lagt på hjemmesiden
og Facebook siden. Leder sender en påminnelse til alle dagen før møtet.

Sak 67/2016

Årsfesten 19. November på Sangenes Hus.
Maten blir koldtbord med lapskaus som varmrett.
Pris: 200,- kr per person. Alle tar med egen drikke.
Påmeldingsfrist: Bindende påmelding innen lørdag 12. november 2016.
Leder legger dette ut på hjemmesiden, Facebook siden og sender pr mail.

Sak 68/2018

Årsmøte 2017.
Det må settes dato, og bookes sted. Dette pga varsel om årsmøtet som skal
være ute senest 8 uker før årsmøtet.
Kjetil sjekker om Frivillighetssentralen er ledig mandag 13 eller tirsdag 14.
februar 2017. Varsel skal da sendes ut senest 19. desember. Leder av
valgkomitéen innkalles til styremøte i desember, for informasjon om
fremgangsmåte og deres arbeid, samt hvem i styret som tar gjenvalg og hvem
som går ut. Leder tar kontakt med han, for å avklare dato for møtet.

Sak 69/2016

Styrets sammensetning.
Nestleder i avdelingen, Frode Johannessen, er flyttet til Tromsø.
Frode er fortsatt medlem, men det er viktig å ha en nestleder som er tilstede
på styremøter. Det må derfor gjøres om på styrets sammensetning, og velges
ny nestleder, ved valget i 2017.

Sak 70/2016

Canal Digital brakke.
Enstemmig vedtatt at nytt medlem bestiller Canal Digital som fjerde rom til
bruk på brakka. Avdelingen tar den kostnaden, som betales direkte til
medlem, på lik linje som det har vært gjort tidligere.

Hammerfest Energi har vært i kontakt med leder angående fiber og kabel-TV
på Skaidi, da de holder på å legge opp til dette. De skulle utarbeide et tilbud
og også komme tilbake med dato for når det evt var mulig å knytte seg på. De
forventet å ha tilbudet klart i løpet av kommende uke. Tok vi begge deler,
kunne dette gi en gunstigere pris. De skulle også se på to ulike tilbud. Ett med
bare internett på brakka, og ett med mulighet for de med fast plasser på
caravanplassen å kople seg på. Dette kommer vi tilbake til når vi vet mer.
Sak 71/2016

Eventuelt
a) Rabattavtaler. For å kunne øke medlemsmassen fremover, er det viktig å
ha gode medlemsfordeler. Einar Paulsen tar en runde i første omgang og
forsøker få til gunstige rabattavtaler med ulike aktører. Leder kan evt
avhjelpe etter hvert. Alle aktører som inngår rabatt avtaler med oss, vil få
logo med link på hjemmesiden til NBCC avdeling Hammerfest. Det vil også
bli sendt ut informasjon om rabattavtalene pr mail til alle medlemmene,
og satt oppslag på brakka om dette.
b) Dugnader/Påskjønnelse
Avdelingen har kjøpt inn en del jakker med trykk. Disse er lagt til salg til
våre medlemmer. Vi har noen ildsjeler i avdelingen, som til stadighet stå
på for fellesskapet. De som har gjort en stor innsats for avdelingen i form
av deltagelse på dugnader, rydding og vasking på brakka m.m, får en jakke
som takk og anerkjennelse av jobben.
c) Profilering
NBCC sentralt har fått nettbutikk med ulike klær, bl.a Fleece jakker og
gensere. De hadde tilbud på noen produkter med trykk og avdelingsnavn
frem til 20/11-16. Leder legger ut informasjon om dette på
styresiden/hjemmesiden/ Facebook sidene, dersom flere medlemmer
ønsker være med på felles bestilling.
d) Leie Vinterlagring
De tomme plassene som er på Caravanplassen, leies ut som
vinterlagringsplasser for vogn/bobil fra november 2016 til mai 2017. Pris
2500,- som forskuddsbetales før innkjøring. Prisen er uten strøm. Dersom
man ønsker stå tilkoplet strøm i vintermånedene, må et depositum for
dette betales inn som sikkerhet. Dette vil så bli avregnet etter ent
leieperiode. Leder legger ut informasjon på hjemmesiden/Facebook
sidene om dette.
Neste møte mandag 14. november kl 19.00 hos Wenche.
Planlegging av årsfesten
Møtet avsluttet kl 21.45

Referent

